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Meditatief 
 
Samenleving als eindbestemming 
 

Openbaring 21:3 
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 
E. Brink 
 
Gods tent oftewel zijn woonplaats is onder de mensen. God woont daar. Hij is de Grote 
Aanwezige! Zijn heerlijkheid schittert aan alle kanten. Skene is tent, sjechina is heerlijkheid 
van God. Waar Gods heerlijkheid verschijnt, woont Hij. Tent geeft aan dat dit samenwonen 
van God en mensen zich voltrekt, wat ooit in de tabernakeltent werd uitgebeeld. Het beeld 
van tent spreekt van sterke nabijheid en innige verbondenheid. 
 
Johannes was erbij toen Petrus bij de verheerlijking op de berg voorstelde drie tenten op te 
slaan. Hij beleeft nu de werkelijkheid van wat toen werd verboden. God woont permanent bij 
zijn schepselen. De tent van God is bij de mensen en zij zullen zijn volken zijn. Hier gaat alles 
in vervulling. Hier is eeuwenlang naartoe gewerkt. Eindelijk, heerlijk, verrukkelijk leven. Een 
nieuwe samenleving die helemaal op God betrokken is. 
 
Wonen is meer dan tijdelijk bivakkeren. Drie keer klinkt het voluit: God is bij hen, toppunt 
van verbondenheid tussen God en mensen. Onafscheidelijk! Niets kan scheiden van zijn 
liefde. De tabernakel als minuscuul eilandje van gemeenschap met God wordt compleet 
overvleugeld. Overvleugeld door de Nieuwe Wereld die vol is van de nabijheid van God. De 
zon is niet nodig, want Gods heerlijkheid verlicht de wereld. Hij woont permanent bij zijn 
nieuwewereldburgers. Alle volken tot één volk gesmeed. In stralende aanwezigheid van God. 
God zelf zal bij hen zijn! In Hoogst eigen Personen. 
 
De dood heeft geen recht van spreken meer, het sterven is voorbij. En alle ellende die de dood 
begeleidt, is gesneuveld. Schreeuwen in angst is verdreven door zijn liefdesvuur. Alle 
vertwijfeling is uitgebannen. Moeite, wat pijn doet en verdriet geeft, is afgedaan. Geen 
Klaagmuur is meer nodig. Voorgoed verlost van eenzaamheid. Want Gods intieme 
verbondenheid duurt in eeuwigheid. 
 
Gods werk overtreft alles, alles wat voorheen is gebeurd. Hij heeft subliem gepresteerd. De 
wereldgeschiedenis tot een goed einde gebracht. Uitgesproken nieuw, heerlijk nieuw. Zo 
intiem en dichtbij als nooit tevoren. Zo zichtbaar, tastbaar en zo dichtbij. Er zit werkelijk niets 
meer tussen. Er kan ook niets meer tussenbeide komen. Behalve het eeuwig onderscheid 
tussen Schepper en schepsel. Per slot van rekening is de definitieve eindbestemming 
Samenleving. 


